
SKOLEBESTYRELSEN VED HØJMESKOLEN 

Højmevænget 3, 5250 Odense SV. Telf.: 63 75 34 00 

SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Onsdag den 24/2 2021. Kl. 17 - 19.00 

Grundet Covid-19 mødes vi på https://meet.google.com/tgu-fwpv-aai  

Dagsorden 

1. Kort orientering fra mellemmøde m. formand, næstformand og ledelse 
2. NYT 

Nyt fra personale 

Generelt opleves en træthed blandt eleverne, og det er vanskeligt fortsat at fastholde motivationen i 
fjernundervisningen. Lærerne savner det dialogiske klasserum. Det virtuelle klasserum begrænser det relationelle 
arbejde og kommunikation mellem eleverne og personale. Det er udfordrende fortsat at skabe variation i 
fjernundervisningsaktiviteterne.  

De elever der er på skolen 0.-4. og Læsecenteret er glade, og de har hurtigt fundet tilbage til i de relationerne og 
de gode rutiner.  

Nyt fra elever 

Elevrådsmøde er blevet afholdt, hvor der blev talt om “Velfærdens fundament” i børnehøjde. Her kunne eleverne 
ytre ønsker til udbedringer og skolens faciliteter. Der blev talt om gallafesten, som eleverne fortsat håber på kan 
blive afholdt senere på året. 

Elevrådet har planer om at sende en hilsen til de hjemsendte elever.  

Sofie giver udtryk for en dalende motivation, og hun ønsker endnu flere sociale aktiviteter, leg, eller en mere 
kreativ og varieret undervisning.  

Nyt fra forældre: 

Ønsker ligeledes en mere kreativ og varierende tilrettelæggelse af undervisningen. Undervisningen opleves som 
relativt ensidig, og nogle af forældrene er bekymret ift. elevernes udbytte af undervisningen. Bekymring om de 
forestående afgangsprøver er tiltagende. 

Signe efterlyser en plan, så eleverne kan se frem til noget. Genåbningsplan a, b og c. 

Der stilles forslag om at planlægge prøveeksamener i tilfælde af, at eksamener bliver aflyst.  

Der efterlyses en tydeligere kommunikation til forældrene, så skole-hjemsamarbejdet om fjernundervisningen kan 
styrkes. Hvad er kravene til opgaver, hvor skal opgaver lægges op etc. - der kunne ønskes en ensretning på, 
hvordan der kommunikeres om fjernundervisningen.  

Det foreslås at indkalde til virtuelle forældremøder. 

Nyt fra ledelsen 

Det er planlagt, at enkelte profilsporsklasser skal møde på skolen én dag ugentligt.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Facw-uidg-yth&data=04%7C01%7CMHHEN%40odense.dk%7C12426587e479431afa0c08d89fa6639b%7Cfbb1c53f4cf34ea698def6abc38cffa9%7C0%7C0%7C637434884270863557%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j79UHHXNjNxl4pn9Pil6yu%2BnuWygRrJLaATiOXG%2BG9Q%3D&reserved=0
https://meet.google.com/tgu-fwpv-aai


D. 1/3 starter der 55 elever i Forårssfo, eleverne deles i tre faste grupper til en start, grundet Corona. 

Skoleårets planlægning til næste skoleår er i fuld gang, og planlægningen tager afsæt i A20, som er lærernes nye 
arbejdstidsaftalen. Aftalen skal fremme samarbejdet, transparens og involvering af lærerne i 
planlægningsprocessen.  

Processen omkring Velfærdens Fundament er også i gang, og elever, medarbejdere, bestyrelse og forældre bliver 
involveret.  

3. “Det gode frikvarter” v. Martin H 

• SDU’s rapport om mobiltelefoners effekt på børns fysiske aktivitet og sociale adfærd på Højmeskolen blev 
gennemgået. I undersøgelsen deltog 156 elever fra 5.kl. - 7.kl., og der kunne ikke konkluderes, at mobilfrie 
frikvarterer havde en signifikant forskel på børnenes adfærd. Der var dog udbredt enighed om, at 
Højmeskolens elever generelt bevæger sig og næsten altid er sammen med andre børn i frikvartererne.  

• Tiltag som “kickstarter” har en positiv betydning, da det giver alle børn mulighed for at være en del af gode 
legefællesskaber. Kickstarter er bevægelsesaktiviteter, som igangsættes af en voksen i frikvartererne. 

• Bestyrelsen er generelt tilfredse med børnenes frikvarterer, og drøftelsen om “det gode frikvarter” er nu 
afsluttet for denne gang.  

4. Trafiksikkerhed v. Henning 

• Der er bred enighed om, at skolepatruljen har haft en god effekt på trafiksikkerheden. Det opfordres til, at 
børnene sættes af ved FKS-hallerne fremfor parkeringspladsen ved svømmehallen eller cykeltunnelen. 

•  Det besluttes at invitere trafikansvarshavende fra kommunen, som kan vurdere, om der kan gøres flere 
tiltag for at øge trafiksikkerheden.  

5. Velfærdens Fundament v. Cecilie 

• Der er arrangeret borgerinfomøde om Velfærdens Fundament torsdag d. 25/2 kl. 19 - 20.30.  
• Info til bestyrelsen gennemgås. Vi skal i gang med etablering af partnerskabet.  
• Ane-Mette Madsen har meldt sig som repræsentant i Partnerskabet Velfærdens Fundament.  

6. Evt. 

Skolens døre står af og til åbent. Ledelsen følger op.  

• Malene har ønske om, at ledelsen fremlægger, hvordan elevfravær håndteres på Højmeskolen.  
• Der bliver stillet spørgsmål til retningslinjer til elevplaner på Højmeskolen. Dette punkt kan tages op på et 

senere tidspunkt.  

 


